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Miasto Tychy
Miasto Tychy jest miastem na prawach powiatu, licz¹cym ok. 130 tysiêcy mieszkañców.
Zajmuje obszar o powierzchni 8164 ha, który obejmuje 6 obrêbów ewidencyjnych: Tychy,
Cielmice, Jaroszowice, Urbanowice, Paprocany i Wilkowyje. Nazwy obrêbów pochodz¹ od
nazw wsi, które zosta³y wch³oniête przez rozrastaj¹ce siê miasto. W jego granicach administracyjnych znajduje siê 26 630 dzia³ek, 17 421 budynków oraz 21 932 lokale ujawnione
w operacie ewidencji gruntów i budynków (stan na 19.05.2008 r.).
Liczby te ulegaj¹ zmianie w zwi¹zku z procesami gospodarowania nieruchomociami:
podzia³ami nieruchomoci, budow¹ nowych obiektów budowlanych, wyodrêbnianiem nowych nieruchomoci lokalowych itp.

Charakterystyka Wydzia³u Geodezji Urzêdu Miasta Tychy
Wydzia³ Geodezji Urzêdu Miasta sk³ada siê z:
m Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
m Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK),
m Zespo³u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
W wydziale zatrudnionych jest obecnie (stan w roku 2008) 21 pracowników, którzy
wykonuj¹ zadania z zakresu administracji rz¹dowej okrelone ustaw¹ prawo geodezyjne i
kartograficzne (Ustawa, 2005) oraz inne zadania, w tym:
m wy³¹czenia z produkcji rolniczej (zadanie z zakresu administracji rz¹dowej),
m podzia³y nieruchomoci (zadanie w³asne gminy),
m rozgraniczenia nieruchomoci (zadanie w³asne gminy),
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numeracja porz¹dkowa nieruchomoci (zadanie w³asne gminy),
zamówienia publiczne,
komunalizacja mienia.
Wydzia³ Geodezji posiada certyfikat ISO 9001:2001.
m
m
m

Zasób PODGiK w Tychach
W zasobach Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduj¹ siê nastêpuj¹ce dane wektorowe mapy zasadniczej pe³nej treci, tj. dane w zakresie:
m sytuacji,
m wysokoci,
m uzbrojenia podziemnego zgodnie z instrukcj¹ G-7 (GESUT),
m ewidencji gruntów i budynków,
m osnowy poziomej i wysokociowej,
m ortofotomapy (z 2003 r.),
m numeracji budynków,
m osi ulic
oraz dane rastrowe i wektorowe pochodz¹ce z Wojewódzkiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach i przekazane przez Marsza³ka Województwa l¹skiego obejmuj¹ce:
m numeryczny model terenu w skali 1:10 000  uk³ad 1992; wykonany na podstawie
zdjêæ lotniczych w skali 1:13 000, formaty ASCII, TIN, TTN;
m Bazê Danych Ogólnogeograficznych 1:250 000  uk³ad 1992; postaæ rastrowa,
format TIFF; postaæ wektorowa, format SHP;
m V-mapê Level 2 w skali 1:50 000  uk³ad 1992; format SHP;
m mapê hydrograficzn¹ w skali 1:50 000  uk³ad 1992; postaæ rastrowa, format TIFF;
postaæ wektorowa, format SHP;
m mapê sozologiczn¹ w skali 1:50 000  uk³ad 1942; postaæ rastrowa, format TIFF;
postaæ wektorowa, format SHP.
W zasobie PODGiK w Tychach znajduj¹ siê tak¿e:
m ortofotomapa satelitarna z 2006 r.,
m numeryczny model terenu,
m detekcja zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.

Historia informatyzacji Wydzia³u Geodezji
Faza wstêpna
Informatyzacjê Wydzia³u Geodezji rozpoczêto od wdra¿ania programów do prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków. Pierwszym by³ program MSEG, nastêpnie EGB IV oraz
EGB 2000 na bazie danych Oracle 9i.
W 2000 r. rozpoczêto prace nad za³o¿eniem numerycznej mapy zasadniczej, które zakoñczono w sierpniu 2002 r. Mapa zosta³a za³o¿ona i by³a prowadzona w systemie dg Dialog
w wersji 5.1 na serwerze bazy danych Oracle 9i. Mapa ta by³a map¹ obiektow¹, ka¿dy
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element geometryczny (punkt, linia, obszar) mia³ przypisany kod obiektu oraz informacje
okrelaj¹ce: nr KERG (ksiêgi ewidencji robót geodezyjnych), nazwê operatora, który wprowadzi³ obiekt, d³ugoæ, pole, datê wprowadzenia i datê archiwizacji.
Poza tym stosowano jeszcze nastêpuj¹ce programy:
m Orodek  do ewidencjonowania zleceñ oraz naliczeñ (fakturowania),
m Archiskan  do archiwizowania dokumentacji geodezyjnej, tj.: szkiców polowych,
protoko³ów granicznych, wykazów wspó³rzêdnych punktów granicznych, wykazów
zmian gruntowych oraz szybkiego jej wyszukiwania.
Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e wszystkie dokumenty z operatów pomiarowych, które podlegaj¹
przyjêciu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego s¹ na bie¿¹co skanowane, a ich zasób
siêga zarysów pomiarowych z 1870 roku.
Na rysunku 1 przedstawiono programy stosowane w Wydziale Geodezji do 31 grudnia
2007 roku, które jedynie w czêci by³y ze sob¹ powi¹zane, umo¿liwiaj¹c:
m uzyskanie wyrysu i wypisu jako ³¹cznego dokumentu,
m wyszukanie  poprzez zaznaczenie obszaru na mapie zasadniczej  np. wszystkich szkiców polowych i zarysów pomiarowych znajduj¹cych siê w zasobie dla tego obszaru.
Wykonywano pewne analizy danych, lecz przy pomocy tych narzêdzi by³y one bardzo
pracoch³onne. W przypadku koniecznoci wydania szybkiej i pe³nej informacji, np. prezydentowi miasta, by³o to bardzo stresuj¹ce. Wyjciem z sytuacji by³o zakupienie dodatkowego
oprogramowania umo¿liwiaj¹cego integrowanie danych pochodz¹cych z ró¿nych rozproszonych baz.

Faza SIT  osi¹gniêcia i braki
We wrzeniu 2006 roku uruchomiono System Informacji o Terenie miasta Tychy w
oparciu o internetowy serwer danych przestrzennych firmy ISPiK S.A. Celem by³o stworzenie jednej, zintegrowanej i przestrzennie zorientowanej bazy danych dla wszystkich zasobów
i zjawisk zachodz¹cych w miecie, a tym samym przekazanie narzêdzia do zarz¹dzania miastem prezydentowi miasta jako organowi samorz¹dowemu, jak i pracownikom urzêdu, którzy w jego imieniu wydaj¹ decyzje. Poprzez integracjê danych, uzyskano:
m zmniejszenie ryzyka, ¿e nie bêd¹ dostarczone wszystkie istotne dla danej sprawy informacje,
m skrócenie czasu wydania decyzji.
Odbiorcami systemu s¹ wszyscy pracownicy Urzêdu Miasta Tychy stosuj¹cy do realizacji swoich zadañ intranet. Natomiast do jawnych informacji maj¹ dostêp równie¿ u¿ytkownicy zewnêtrzni poprzez internet.
Ka¿dy wydzia³ w strukturach organizacyjnych urzêdów, w tym wypadku urzêdu miasta,
realizuj¹c swoje zadania oparte na ró¿norodnych przepisach prawa tworzy odrêbne bazy
danych. Bazy te zawieraj¹ istotne informacje dla prowadzenia postêpowañ administracyjnych, nie tylko dla jednostki która je wytworzy³a. S¹ niezbêdne równie¿ dla pozosta³ych
pracowników dokonuj¹cych szczegó³owych analiz przed wydaniem decyzji. Schemat po³¹czeñ w obiegu informacji w urzêdzie przed wdro¿eniem SIT przedstawiono na rysunku 2.
Natomiast na rysunkach 3 i 4 pokazano kolejno:
m rozwi¹zanie problemu powi¹zañ miêdzywydzia³owych oraz ³¹cznoci z u¿ytkownikami zewnêtrznymi przez zastosowanie hurtowni danych (rys. 3),
m realizacjê tego rozwi¹zania zastosowan¹ w Tychach (rys. 4).
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Wgl¹d do zasobów SITu odbywa siê przy zastosowaniu technologii WebGIS, czyli sieciowego GIS, a pracownicy urzêdu miasta uzyskuj¹ potrzebne informacje, zgodnie z przydzielonymi przez administratora uprawnieniami, po uruchomieniu przegl¹darki WWW.
W przegl¹darce dostêpna jest aplikacja podgl¹du mapy ISDP, która zapewnia interaktywn¹ wizualizacjê map w po³¹czeniu z danymi opisowymi pochodz¹cymi z wielu róde³
(np. wydzia³ów urzêdu miasta).
Stosuje siê architekturê trójwarstwow¹, w której przetwarzanie odbywa siê nastêpuj¹co:
m warstwa u¿ytkownika  aplikacje uruchamiane w przegl¹darce internetowej,
m warstwa porednia  oprzyrz¹dowanie serwera aplikacji, który analizuje zapytania
u¿ytkowników, przejmuj¹c komunikacjê z baz¹ danych; w tej warstwie odbywaj¹ siê
czêsto z³o¿one operacje przetwarzania danych, co odci¹¿a aplikacje klienckie oraz
ogranicza iloæ przekazywanych zwrotnie danych,
m warstwa bazy danych  serwer bazy danych, który odpowiada za przechowywanie i
zarz¹dzanie na poziomie bazy danych; baza ta jest odseparowana od aplikacji u¿ytkowników, a izolacjê zapewnia warstwa porednia.

Zastosowania SIT
Mo¿liwoci systemu wykorzystywane s¹ do tworzenia strategii rozwoju miasta. Z funkcji systemu korzystaj¹ decydenci, w tym prezydent miasta wraz ze swoimi zastêpcami,
którzy s¹ g³ównymi odbiorcami generowanych przez system analiz, raportów i map tematycznych dotycz¹cych zjawisk przestrzennych, gospodarczych i spo³ecznych miasta.
Oprócz tego, ¿e system wspiera podejmowanie decyzji w zarz¹dzaniu miastem, pomaga
on równie¿ koordynowaæ pracê wydzia³ów Urzêdu Miasta.
Korzyci wynikaj¹ce z wprowadzenia systemu s¹ nastêpuj¹ce:
m podniesienie presti¿u Urzêdu Miasta,
m podniesienie sprawnoci i efektywnoci zarz¹dzania miastem,
m poprawienie stanu bezpieczeñstwa,
m szybki dostêp do aktualnej i zintegrowanej informacji przestrzennej,
m zwiêkszenie atrakcyjnoci miasta  przyci¹gniêcie inwestorów,
m zwiêkszenie komfortu pracy personelu,
m wzrost poziomu obs³ugi klientów,
m skrócenie czasu za³atwiania spraw,
m wzrost o ok. 10% dochodów dziêki zwiêkszeniu ci¹galnoci podatków od nieruchomoci.
System jest wykorzystywany przede wszystkim do realizacji zadañ ustawowych wykonywanych przez poszczególne wydzia³y, co przedstawiono poni¿ej:
m Wydzia³ Geodezji
 decyzje o wy³¹czeniu z produkcji rolnej i lenej,
 wszelkiego rodzaju odpowiedzi na zapytania dotycz¹ce nieruchomoci na wniosek
w³aciciela, b¹d osoby upowa¿nionej,
 inne zadania.
m Wydzia³ Architektury
 decyzje o warunkach zabudowy,
 decyzje o pozwoleniu na budowê,
 wszelkiego rodzaju odpowiedzi na pytania przysz³ych inwestorów,
 realizacja innych zadañ z ustawy prawo budowlane.
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Wydzia³ Gospodarki Nieruchomociami
 wykupy gruntów zajêtych pod drogami publicznymi,
 sprzeda¿e nieruchomoci,
 przygotowanie przetargów,
 zamiany gruntów,
 zwroty wyw³aszczonych nieruchomoci,
 udzielanie odpowiedzi i informacji o nieruchomociach gminnych i Skarbu Pañstwa,
 realizacja innych zadañ na³o¿onych ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami.
m Wydzia³ Realizacji Inwestycji  przygotowanie przetargów zwi¹zanych np. z modernizacj¹ lub budow¹ owietlenia dróg i ulic w miecie.
m Wydzia³ Komunalny, Ochrony rodowiska i Rolnictwa
 decyzje rodowiskowe,
 monitorowanie terenów zalewowych,
 zezwolenia na wycinki drzew,
 monitorowanie umów na wywóz nieczystoci z posesji na terenie miasta,
 inne zadania wydzia³u.
m Wydzia³ Podatków i Op³at  IPE/PN usuwanie niezgodnoci zapisów pomiêdzy ewidencj¹
gruntów i budynków a rejestrem podatków i op³at od nieruchomoci.
m Wydzia³ Obs³ugi Rady Miasta
 realizacja wniosków i interpelacji radnych,
 realizacja wniosków przewodnicz¹cych rad osiedli,
 realizacja innych zadañ.
m Stra¿ Miejska  egzekwowanie porz¹dku i bezpieczeñstwa.
m Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
 przestrzenne zobrazowanie umiejscowienia syren alarmowych w miecie,
 przestrzenne zobrazowanie lokalizacji schronów,
 przygotowanie dróg ewakuacji na wypadek zagro¿enia,
 monitorowanie i szybka analiza zagro¿eñ spowodowanych np. wybuchem gazu.
m Wydzia³ Komunikacji  ewidencja dróg.
m Miejski Zarz¹d Ulic i Mostów  oznakowanie dróg i ulic w miecie.
Jak na razie nie wszyscy pracownicy korzystaj¹ z systemu. Zapewne zakres u¿ytkowania zmieniaæ siê bêdzie z biegiem czasu. Pomocne bêd¹ szkolenia, odm³adzanie kadry oraz
ogólny wzrost wiadomoci u¿ytkowników co do mo¿liwoci systemu.
Przy okazji tworzenia SIT w miecie utworzono równie¿ interaktywny plan miasta na
bazie powsta³ej we wrzeniu 2006 roku ortofotomapy uzupe³nionej informacj¹ adresow¹
oraz osiami i krawêdziami ulic. Plan sk³ada siê z poszczególnych warstw tematycznych na
bie¿¹co aktualizowanych, których dowolny wybór nale¿y do internauty. Warstwy te s¹ tworzone dla potrzeb informacji mieszkañców miasta, goci przybywaj¹cych do naszego miasta
oraz przysz³ych inwestorów.
W sk³ad warstw wchodz¹ m.in.: plan zagospodarowania przestrzennego, warstwa szkó³,
warstwa aptek i warstwa obiektów sakralnych. Warstwy mog¹ byæ wzbogacone o zdjêcia i
dodatkowy opis.
Dotychczas zosta³o zarejestrowanych 112 u¿ytkowników sporód 355 pracowników
urzêdu miasta. Liczba ta w nied³ugim czasie ulegnie zwiêkszeniu, tj. po zakoñczeniu prac
zwi¹zanych z przy³¹czeniem przez bezpieczn¹ sieæ internetow¹ zewnêtrznych jednostek Urzêdu
Miasta Tychy.
m
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Rys. 5. Liczba logowañ pracowników Urzêdu Miasta Tychy

Liczby logowañ u¿ytkowników miejskich w okresie od padziernika 2006 r. do maja
2008 r. przedstawiono na schemacie (rys. 5). Z analizy logowañ wynika wysoka aktywnoæ
w siêganiu do informacji udostêpnionych w systemie przez pracowników wydzia³ów: architektury, nieruchomoci i geodezji, natomiast pozosta³e wydzia³y korzystaj¹ znikomo albo nie
korzystaj¹ z jego dobrodziejstwa. G³ówn¹ przeszkod¹ jest tzw. czynnik ludzki, obawa przed
nowociami, poza tym wystêpuj¹ jeszcze bariery techniczne dotycz¹ce jednostek zewnêtrznych urzêdu miasta.
Celem pokazania mo¿liwoci systemu i jego obs³ugi prowadzono szkolenia pracowników
urzêdu oraz prezentacje dla rady miasta i naczelników wydzia³ów. Po zakoñczeniu wype³niane by³y ankiety wskazuj¹ce na wysok¹ ocenê szkoleñ przez ich uczestników.

Nowe technologie
Potrzeba dalszego rozwoju
Wy¿ej przedstawione rozwi¹zanie usprawnia zarz¹dzania miastem. Integruje rozproszone bazy danych oraz umo¿liwia zobrazowania przestrzenne, ale stan aktualnoci jest na dzieñ
przepisania danych ze ród³owej bazy danych. Nie ma mo¿liwoci uzyskania informacji w
pe³ni aktualnej. Przy realizacji niektórych zadañ ma to istotne znaczenie, np. przy ustalaniu
w³aciwych stron w postêpowaniu administracyjnym. Dla Wydzia³u Geodezji narzêdzie to
jest niewystarczaj¹ce. Postanowiono wdro¿yæ jeden zintegrowany program oparty na nowoczesnych rozwi¹zaniach informatycznych, przystêpuj¹c do budowy infrastruktury informacji geodezyjnej i kartograficznej miasta Tychy, która powinna siê staæ komponentem infrastruktury informacji przestrzennej kraju.
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Najwiêkszymi niedogodnociami, które wp³ynê³y na decyzjê o zmianie systemu by³y
przede wszystkim:
m brak spójnoci danych opisowych i graficznych,
m brak sta³oci identyfikatorów obiektów,
m brak s³owników,
m brak mo¿liwoci pe³nej integracji danych,
m koniecznoæ wielokrotnego wprowadzania tych samych danych,
m brak mo¿liwoci wykonywania analiz,
m brak mo¿liwoci wydania prawid³owego pliku SWDE, którego generowanie trwa³o
kilkanacie godzin i dezorganizowa³o pracê.
Prowadzenie kilku baz danych obs³ugiwanych przez cztery ró¿ne oprogramowania znacznie
wyd³u¿a³o czas pracy i zwiêksza³o mo¿liwoæ pope³niania pomy³ek. W programie do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków EGB 2000 dane o dzia³ce trzeba by³o wpisywaæ kilkakrotnie, tj.: w rejestrze ewidencji gruntów, w rejestrze ewidencji budynków, w rejestrze ewidencji lokali oraz w rejestrze cen i wartoci nieruchomoci. Wpisywanie tych
samych danych prowadzi do mo¿liwoci pope³nienia pomy³ki w momencie wpisywania oraz
wyd³u¿a czas wprowadzenia zmiany, która jest wynikiem np. umowy sprzeda¿y zawartej
w formie aktu notarialnego. Wszelkiego rodzaju b³êdy pisarskie s¹ zapisywane w bazie danych jako nowe dane. System nie wie, ¿e jest to pomy³ka zamiecaj¹ca nasz¹ bazê.
Najlepszym rozwi¹zaniem informatycznym do prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w powiatowym orodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (PODGiK), niezale¿nie od nazwy produktu, jest rozwi¹zanie w pe³ni zintegrowane, które umo¿liwia prowadzenie systemu informacji o terenie (w tym mapy zasadniczej pe³nej treci) równoczenie z GESUTem, operatem ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz z mo¿liwoci¹ do³¹czania wszelkiego rodzaju dokumentów przetworzonych do wersji
cyfrowej. System powinien umo¿liwiaæ zbieranie informacji w sposób uporz¹dkowany, poprzez tworzenie s³owników, odpowiednich katalogów itp. Wprowadzenie konkretnej informacji powinno odbywaæ siê tylko jeden raz i informacja ta powinna byæ widoczna wszêdzie
tam gdzie jest niezbêdna bez potrzeby ponownego wprowadzania. Prowadzenie odpowiednich s³owników wprowadza porz¹dek w bazie danych, zapobiega zamiecaniu bazy przez
zapisy zwi¹zane np. z tzw. b³êdami pisarskimi.
Oprogramowanie powinno zapewniæ profesjonalne prowadzenie SIT/GIS umo¿liwiaj¹ce przestrzenne zobrazowania, dokonywania wszelkiego rodzaju analiz z mo¿liwoci¹ do³¹czenia odpowiednich tabel z informacjami opisowymi na tle zobrazowañ przestrzennych.
Program powinien umo¿liwiaæ generowanie danych do plików umo¿liwiaj¹cych integracjê
danych z danymi prowadzonymi w innych oprogramowaniach bez mo¿liwoci ich ograniczania czy utraty czêci z nich (XML, HTML, SHAPE). Powinien umo¿liwiaæ opisywanie
danych w formie metadanych, realizuj¹c zalecenia dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa, 2007).

Struktura nowego systemu
Wprowadzony w Wydziale Geodezji Urzêdu Miasta Tychy system KATASTER WZ firmy Winuel S.A. posiada architekturê systemu opart¹ na nastêpuj¹cych za³o¿eniach (rys. 6):
m zgodnoæ ze standardami i specyfikacjami OGC,
m zorientowanie na us³ugi,
m dostêp do obiektów przestrzennych poprzez warstwê poredni¹, która uniezale¿nia
rozwi¹zanie od konkretnej bazy.
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Zaproponowanym rozwi¹zaniem jest ArcGIS 9.x firmy ESRI oparty na serwerze Oracle
Standard Edition.

Dane
Rozpoczêto od zbudowania koncepcji wdro¿enia oprogramowania. Istotnym za³o¿eniem
by³o, ¿e system ma s³u¿yæ do prowadzenia nie tylko orodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, lecz równie¿ ca³ego Wydzia³u Geodezji z mo¿liwoci¹ rozbudowy o kolejne
modu³y (np. do obs³ugi innych wydzia³ów). Harmonogram prac podzielony zosta³ na etapy.
Jednym z najwa¿niejszych by³a analiza dotychczasowych danych pod k¹tem prawid³owoci
zapisu i przygotowania ich do w miarê bezkolizyjnego przekonwertowania. W miarê, bo jak
wiedz¹ fachowcy oraz ci, którzy uczestniczyli w takich pracach  przy konwersji zawsze
istnieje powa¿ne zagro¿enie traty b¹d z³ego zapisu danych. Powodzenie ca³ej operacji zale¿y
bowiem nie tylko od fachowoci pracowników wydzia³u i wykonawcy, ale przede wszystkim od przygotowania danych do konwersji.
Wykonawca przeprowadzi³ wiele analiz pod k¹tem sposobu, poprawnoci i jednoznacznoci ich zapisu. Raporty z tych analiz omawiano nastêpnie wspólnie z pracownikami wydzia³u. Dotyczy³y one g³ównie danych opisowych EGiB i pozwoli³y stwierdziæ wiele niespójnoci oraz ró¿ne sposoby zapisu przez operatorów tych samych informacji np. z du¿ej czy
ma³ej litery, z kropk¹ czy bez, skrót lub pe³na nazwa itp. W przypadku funkcjonowania
odrêbnych oprogramowañ nie ma to wiêkszego znaczenia, lecz stanowi du¿y problem przy
chêci uzyskania jakichkolwiek wiarygodnych zestawieñ czy analiz. Zasadniczo prace wykonywane z udzia³em pracowników Wydzia³u Geodezji zwi¹zane by³y z weryfikacj¹ danych,
uzupe³nianiem szablonów, pomoc¹ w interpretacji udostêpnionych danych oraz akceptacj¹
ich kszta³tu po konwersji, przekazaniem wzorców stosowanych dokumentów, itp.
Od momentu pierwszego przekazania danych ród³owych prowadzono ich analizy oraz
opracowywano procedury konwersji do nowego programu. Poddawano je sukcesywnie
konwersji w celu uzyskania testowej instalacji bazy danych do systemu KATASTER WZ na
potrzeby szkoleñ i szczegó³owych konsultacji. W wyniku przeprowadzanych analiz sporz¹dzana by³a stosowna dokumentacja wraz z opisem problemów do rozwi¹zania i uporz¹dkowania. Dokumentacja ta  odrêbna dla ka¿dego rodzaju informacji i modu³ów ju¿ nowego
systemu  by³a na bie¿¹co uzupe³niana, a¿ do momentu ca³kowitej konwersji. Zawiera³a
przyk³ady problematycznych danych, dla których nale¿a³o opracowaæ warianty ich przejêcia oraz propozycje dotycz¹ce sposobu ich prowadzenia w nowym systemie.
W niektórych przypadkach dokonywano wspólnej analizy, aby wypracowaæ najlepsze i
najpe³niejsze ich przejêcie zgodnie ze sztuk¹ informatyczn¹ bez utraty wartoci geodezyjnej.
Zaistnia³a te¿ potrzeba poprawy pewnych informacji rêcznie, co by³o bardzo pracoch³onne
i uci¹¿liwe (ze wzglêdu na prowadzenie bie¿¹cych spraw wydzia³u) lecz niezbêdne.
Analiza poszczególnych danych ród³owych wskaza³a wady i zalety dotychczasowego
rozwi¹zania, a zarazem umo¿liwi³a sformu³owanie wniosków i wytycznych do wprowadzenia zmian w sposobie zapisu, w celu doprowadzenia do tworzenia numerycznego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego o jak najwy¿szej jakoci danych.

Konwersja danych
W latach ubieg³ych ewidencja gruntów i budynków w Tychach przechodzi³a konwersjê
kilkakrotnie, ale nigdy nie by³y wykonywane analizy sposobu zapisu danych, ani te¿ nie by³y
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one porz¹dkowane. Pierwotnie ewidencja prowadzona by³a w oprogramowaniu MSEG, nastêpnie przechodzono na oprogramowanie EGB pod DOS-em, a póniej EGBIV i EGB2000.
Roz³¹cznoæ prowadzenia: rejestru gruntów, budynków i lokali; rejestru cen i wartoci
nieruchomoci; mapy zasadniczej  powodowa³a brak powi¹zania, czego wynikiem by³y
pozostaj¹ce wyspy niezintegrowanych danych. W celu w³aciwego przeprowadzenia procesu wdro¿enia nowego systemu, ród³owe dane musz¹ byæ do konwersji odpowiednio
przygotowane. Powinny spe³niaæ proste (ale pracoch³onne!) za³o¿enia dotycz¹ce porz¹dku
na poziomie:
m definicji przysz³ych s³owników (ulice, adresy),
m identyfikacji obiektów w historii,
m wykorzystania obiektów (identyfikacja budynku, lokalu zale¿y od dzia³ek),
m atrybutów obiektów (np. zapisy zwi¹zane z KW  kontrola identyfikatorów KW),
m powi¹zania czêci opisowej i geometrycznej.
Wczeniejsze poprawienie danych, ich dostosowanie do w³aciwego stanu, wymaga³o
ogromnego nak³adu pracy. Zniwelowaæ móg³ go zespó³ wdra¿aj¹cy i konwertuj¹cy poprzez
wykonanie i przygotowanie procedur czyszczenia i scalania przejmowanych danych.
Najwiêcej problemów by³o z przejêciem (utworzeniem) nastêpuj¹cych obiektów:
m podmiotów grupowych  gdy system ród³owy zapisywa³ je w sposób uproszczony,
m budynków na poziomie definicji adresów  brak wymagañ o istnieniu w budynku
klatek  czyli segmentów adresowych, w których w naturalny sposób powinny
byæ rejestrowane lokale/gara¿e,
m udzia³ów do lokalu/gara¿u w odniesieniu np. do miejsc postojowych.
Aby doprowadziæ do stanu pozwalaj¹cego na bezpieczn¹, mo¿liwie pe³n¹ konwersjê danych, ich weryfikacja poprzedzaj¹ca ostateczn¹ konwersjê by³a wykonywana w kilku cyklach.

Problemy modelowania danych
Model i zakres danych w ewidencji gruntów (EgiB) i budynków jest uregulowany w
instrukcjach G-5 i K-1. Niespójnoæ obu dokumentów wprowadza du¿e rozbie¿noci interpretacyjne  które obiekty wg instrukcji K-1 powinny byæ wykazywane w EGiB.
W zakresie mapy zasadniczej nale¿y d¹¿yæ do zgodnoci modelu danych z definicjami
zawartymi w instrukcji K-1. Najczêciej spotykane niezgodnoci polegaj¹ na ignorowaniu
podanych w instrukcji K-1 definicji geometrycznych (np. obiekty zdefiniowane jako obszary
zamkniête dany system pozwala narysowaæ jako linie otwarte). Podejcie takie daje z regu³y
wiêcej swobody operatorowi aktualizuj¹cemu mapê, ale jednoczenie mo¿e stanowiæ du¿y
problem w przypadku wymiany danych z innymi systemami. Jest to istotne, zw³aszcza w
wietle standardów OGC (Open Geospatial Consortium), w myl których, warstwa geometryczna powinna przechowywaæ tylko jeden typ obiektów, tj. albo wieloboki, albo linie, albo
punkty.
Kolejnym zagadnieniem traktowanym marginalnie s¹ atrybuty obiektów mapy zasadniczej. Faktem jest, ¿e dla wiêkszoci obiektów wymogi instrukcji K-1 w zakresie atrybutów
s¹ minimalne lub wrêcz ¿adne. Wskazane jest aby ka¿dy obiekt oznaczony by³ numerem
KERG, w ramach którego zosta³ wprowadzony na mapê oraz dat¹ wprowadzenia i ostatniej
modyfikacji. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby przynajmniej tam, gdzie instrukcja narzuca okrelony zestaw atrybutów i zakres dopuszczalnych wartoci dla ka¿dego z nich (np. dla odcin-
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ków sieci: typ, rednica, sposób pozyskania, iloæ przewodów), informacje te przechowywane by³y w osobnych polach.
Jednak zamiast takiego zapisu spotyka siê informacje o obiekcie przechowywane jedynie
w postaci zlepka atrybutów odpowiadaj¹cych opisowi obiektu na mapie. Takie podejcie
czêsto nie uwzglêdnia zakresu dopuszczalnych wartoci dla poszczególnych elementów opisu obiektu oraz praktycznie uniemo¿liwia jak¹kolwiek sensown¹ analizê danych. A przecie¿
informacja na przyk³ad o tym, ile mamy w danym obrêbie metrów sieci kanalizacyjnej ogólnosp³awnej o rednicy wiêkszej od 100 mm, mo¿e byæ cenna i po¿¹dana. Jeli typ sieci oraz
rednica przewodu bêd¹ sklejone w jednym ci¹gu z innymi informacjami, to przeprowadzenie analizy na danych nie bêdzie mo¿liwe lub bêdzie wymaga³o dodatkowego ich przetworzenia. Uwaga ta dotyczy nie tylko uzbrojenia terenu, ale wszystkich obiektów mapy, dla
których instrukcja K-1 okrela wystêpowanie jakichkolwiek atrybutów opisowych.
System Kataster WZ:
m utrzymuje sta³oæ identyfikatorów obiektów, z czym by³y k³opoty w poprzednio stosowanym oprogramowaniu, a co ma istotne znaczenie przy zapewnianiu spójnoci
danych,
m posiada szereg funkcji sprawdzaj¹cych zarówno na etapie wprowadzania danych, jak
równie¿ ich edycji.
Wprowadzono równie¿ kod kreskowy  indywidualny identyfikator ca³ej dokumentacji
geodezyjnej, który jest nadawany w momencie zg³oszenia roboty geodezyjnej  nadaniu nr
KERG. Tym samym kod ten nadany jest dla ca³ej dokumentacji geodezyjnej wchodz¹cej w sk³ad
operatu pomiarowego koñcz¹c na decyzji zatwierdzaj¹cej projekt podzia³u nieruchomoci.
Od stycznia 2008 roku po numerze ID (kodzie kreskowym) rejestruje siê dokumentacjê
geodezyjn¹ wchodz¹c¹ w sk³ad pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego maj¹c gotowy z natury spis zasobu.

W³aciwoci systemu dotycz¹ce ewidencji gruntów i budynków
W systemie Kataster WZ wystêpuj¹:
m pe³na integralnoæ danych EGiB i orodka (prac geodezyjnych, ZUD, osnowy, fakturowania),
m pe³na integralnoæ danych przestrzennych i opisowych na poziomie systemu adresacji
(osie, adresy, dzia³ki, budynki, segmenty budynków, nieruchomoci),
m konfigurowalna kontrola danych systemu (ostrzeganie, weryfikacja pojedynczych
obiektów i zbiorów obiektów, weryfikacja automatyczna i okresowa),
m mechanizm monitoringu wykonywanych zadañ, oceny aktywnoci operatorów systemu,
m mechanizm informowania o zmianach ewidencyjnych  mo¿liwoæ automatycznego
rozsy³ania informacji o wykonanych zmianach u¿ytkownikom systemu w postaci komunikatu e-mail,
m mo¿liwoæ automatycznego wykonywania zmian na podstawie zarejestrowanego dokumentu,
m mo¿liwoæ automatycznej poprawy b³êdnych danych (np. zduplikowanych wpisów
zwi¹zanych z osob¹ fizyczn¹/prawn¹)  do wykonania na poziomie jednej bazy danych,
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automatyczne mechanizmy ostrzegania o wykonywanych pracach geodezyjnych, zarejestrowanych dokumentach, które nios¹ zmiany przy wydawaniu dokumentów z zasobu,
automatyczne mechanizmy ostrzegania i blokowania edycji obiektów ewidencyjnych
(np. blokowanie zmian dla podmiotu lub przedmiotu, które dotycz¹ decyzji podzia³owych w trakcie uprawomocniania),
pe³na integralnoæ z baz¹ PESEL i REGON  mo¿liwoæ pobierania danych i aktualizacji danych ewidencyjnych na ich podstawie,
automatyczne wyznaczanie grup rejestrowych,
rejestracja dodatkowych danych niezbêdnych dla w³aciwego funkcjonowania i kontrolowania przep³ywu danych (np. rejestracja istnienia terenów zamkniêtych),
otwarte mechanizmy wykonywania statystyk i zestawieñ,
otwartoæ na wykorzystanie systemu do realizacji ró¿norodnych zadañ powiatu i gminy
 nie ograniczanie siê tylko do zadañ realizowanych w Wydziale Geodezji.

Uruchomienie geoorodka
Uruchomiono portal http://geoosrodek.umtychy.pl przeznaczony dla geodetów, projektantów i innych klientów ODGiK Wydzia³u Geodezji Urzêdu Miasta Tychy. Portal jest witryn¹ internetow¹, za porednictwem której u¿ytkownicy anonimowi bêd¹ mogli przegl¹daæ
pewne zasoby mapowe PODGiK, natomiast u¿ytkownicy autoryzowani bêd¹ mieli mo¿liwoæ:
m zg³oszenia roboty geodezyjnej,
m zamówienia map,
m zamówienia kart inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych,
m zamówienia punktów osnowy,
m zamówienia wypisu i wyrysu (w przysz³oci)
oraz
m ledzenia statusów zg³oszonych prac geodezyjnych b¹d zamówieñ materia³ów geodezyjnych.
Mapa w portalu sk³ada siê z serwisu mapowego zawieraj¹cego:
m ortofotomapy, budynki oraz adresy i osie ulic,
m dane osnowy geodezyjnej, nazwy obrêbów, numery karty map ewidencyjnych, sekcje mapy zasadniczej, numery dzia³ek z centroidami, numery kart inwentaryzacyjnych
studni kanalizacyjnych.
Czêæ graficzna portalu jest wyposa¿ona w: narzêdzia do podstawowych operacji na
widoku (zoom in, zoom out, pan itd.); narzêdzia selekcji interaktywnej; dedykowane narzêdzia wyszukiwania po atrybutach (wyszukiwanie dzia³ek, adresów, sekcji mapy) oraz narzêdzie do rysowania geometrii na mapie. Z czêci graficznej mo¿na przekazaæ geometriê, której
ród³em mo¿e byæ narysowany kszta³t lub selekcja na której z warstw, do zg³oszenia pracy
geodezyjnej. Po zainstalowaniu darmowej wersji programu ArcGis Explorer mo¿liwe jest
przegl¹danie mapy miasta w zobrazowaniu 3D (rys. 7).
Czêæ opisowa portalu umo¿liwia zalogowanemu u¿ytkownikowi pokazanie listy jego
zg³oszeñ/spraw wraz z ich statusami. Lista na razie ograniczy siê do 4 stanów:
m zg³oszenie przyjête,
m materia³y gotowe do wydania,
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stan kontroli operatu (skartowany/do poprawy),
materia³y do odbioru.
Oprócz tego autoryzowany u¿ytkownik bêdzie informowany poczt¹ elektroniczn¹ o statusie swojego zg³oszenia lub zamówienia. Mo¿liwoci portalu bêd¹ na bie¿¹co rozwijane.
m
m

Plany na najbli¿sz¹ przysz³oæ
Ze wzglêdu na fakt wejcia w ¿ycie dyrektywy INSPIRE (INSPIRE, 2007) oraz przygotowywanego krajowego systemu metadanych, to jest wielu serwerów katalogowych wzajemnie wspó³pracuj¹cych w zakresie wyszukiwania danych przestrzennych (Baranowski i in., 2008),
ogromnego znaczenia nabiera cecha spójnoci i jednoznacznoci opisów danych, a tym samym metadanych. Zaproponowano specyfikacjê metadanych wed³ug norm ISO 19115. Bêdzie ona przedmiotem uzgodnieñ z przepisami i zasadami unijnymi i krajowymi.
Przyjête rozwi¹zanie zapewnia  zgodnie z za³o¿eniami GUGiK w zakresie rozwoju Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Wymagania ramowe ..., 2008)  obs³ugê
metadanych dla poszczególnych zbiorów danych znajduj¹cych siê w zasobie, przetwarzanie
danych, wizualizacje, tworzenie i aktualizacjê zasobu oraz udostêpnianie danych.
Planuje siê ci¹g³e podnoszenie jakoci danych, dalsz¹ rozbudowê infrastruktury informacji geodezyjnej i kartograficznej w miecie Tychy, która po wdro¿eniu nowych przepisów
prawnych wejdzie w sk³ad Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
Jak wiadomo, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii przyst¹pi³ do prac zwi¹zanych z opracowaniem procedur wdro¿enia dyrektywy INSPIRE w Polsce. Miêdzy innymi zorganizowano konkurs na opracowanie koncepcji rozwi¹zañ technicznych Krajowej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej w ramach projektu GEOPORTAL.GOV.PL, którego wyniki mog¹
byæ u¿yteczne we wdra¿aniu nowych standaryzowanych technologii w orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Odpowiednie ministerstwa oraz GUGiK przyst¹pi³y do opracowania harmonogramu prac
legislacyjnych maj¹cych na celu przygotowanie i uchwalenie nowego aktu prawnego w
postaci ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ustawa ta okreli ramy prawne
transpozycji dyrektywy INSPIRE w naszym kraju, niew¹tpliwie wp³ywaj¹c na rozwój informacji przestrzennej w Tychach.

Podsumowanie
Maj¹c na uwadze dyrektywê INSPIRE, dotychczasowe dowiadczenia w zakresie informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Tychach nale¿y oceniæ bardzo pozytywnie. Osi¹gniête wyniki mog¹ byæ spo¿ytkowane przez inne jednostki s³u¿by geodezyjnej
i kartograficznej w kraju.
Wdro¿ony w Wydziale Geodezji Urzêdu Miasta Tychy system Kataster WZ doskonale
wkomponowuje siê w za³o¿enia i projekty pilotowane przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii budowy Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. System oparty jest na za³o¿eniach architektury systemu GIS zgodnej z wymaganiami OGC (Open Geospatial Consortium), zapewniaj¹c szerokie wykorzystanie us³ug dotycz¹cych danych przestrzennych.
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Abstract
In this paper, experience in the application of IT to geodetic and cartographic resources in the city of
Tychy is discussed. The path of IT implementation from the initial solutions to the current ones was
presented pointing to the reasons for successive development projects.
Attention was drawn to the importance of appropriate information system for geodetic and cartographic resources management. The solutions used are in conformity with guidelines and pilot projects of
the Head Office of Geodesy and Cartography. The implemented Cadastre System WZ is based on the
assumptions of the architecture compatible with the OGC requirements ensuring wide use of spatial
data services.
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Rys. 1. Programy stosowane w Wydziale Geodezji do 31 grudnia 2007 roku

Rys. 2. Schemat po³¹czeñ w dotychczasowym obiegu informacji o miecie
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Rys. 3. Schemat po³¹czeñ w obiegu informacji o miecie z zastosowaniem
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Rys. 4. Rozwi¹zanie zastosowane w Tychach
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Rys. 6. Architektura us³ugowa i warstwy systemu Kataster WZ (ród³o: firma Winuel S.A.)
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Rys. 7. Przyk³ad zobrazowania trójwymiarowego
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